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Welkom op de open dag
In dit boekje vind je een overzicht van alle activiteiten,

de locaties waar en de tijden waarop deze worden gehouden.

 

Heb je vragen over een opleiding? Laat je dan voorlichten

door studenten en docenten op de afdelingen. Je vindt 

de opleidingen op de plattegronden in dit boekje.

Voor vragen over het Friesland College of hulp bij je keuze 

kun je op locatie Triangel in de informatiestand in het atrium 

terecht. 

Een gratis kopje koffie of thee vind je hier ook. Neem er 

ook wat lekkers bij, vers gebakken door onze bakkers! 

Tegen een kleine vergoeding kun je in de restaurants van 

de locaties Triangel en Kalmoes  gerechten proeven die 

door onze koks in opleiding zijn gemaakt. 

We wensen je veel plezier!



Wat vind je op het Studiekeuzeplein

Wil je advies over het kiezen van een opleiding?
Wil je advies over het kiezen van een opleiding? Kom dan naar het 

Studiekeuzeplein in het hoofdgebouw Triangel. Een gesprek met een 

adviseur of een keuzetest kan je soms nét het idee of de bevestiging 

geven die je zocht. 

 Stand 1 (plattegrond locatie Triangel). 

Een steuntje in de rug
Op het Studiekeuzeplein informeren we je ook over hoe we je een 

steuntje in de rug kunnen bieden tijdens je opleiding bij het Friesland.

Denk hierbij aan hulp bij vragen over studiefinanciering, wonen en 

schulden. Of leren in combinatie met topsporten, extra begeleiding bij 

taal of rekenen of steun bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 Stand 1 (plattegrond locatie Triangel).

Extra uitdaging tijdens je opleiding
Bij het Friesland College dagen we je uit om het beste uit jezelf

te halen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals 

het Excellentieprogramma, leerbedrijf Present Promotions en het 

Mentorprogramma Friesland. Wil je je grenzen verleggen, denk dan 

aan internationale stages, bijv. via Stichting Amurang in Indonesië.

 Stand 2a (plattegrond locatie Triangel). 

Workshop ‘Pak je kans’ 
Je kiest of hebt een opleiding gekozen en je wilt nog meer! 

Je hebt dromen en wilt hier wat mee doen. Wat kan het Excellentiepro-

gramma voor jou betekenen? Volg de korte workshop in gebouw Triangel 

in C.0.25 om 15.00 uur of 15.30 uur. 

 Stand 2b (plattegrond locatie Triangel).



Bedrijven en instellingen aanwezig
Bij verschillende opleidingen zijn ook medewerkers van 

bedrijven en instellingen aanwezig. Zij informeren je onder 

andere over de stage- en bbl-mogelijkheden, de praktijk-

route, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en over 

innovaties in de sector. Deze bedrijven vind je onder andere 

op de afdelingen Horeca & Bakkerij, Zorg & Welzijn, 

Techniek en bij Pedagogisch werk. 

Wat vind je op de afdelingen

Nieuwe mbo-opleidingen bij media, games & it
Als ergens de ontwikkelingen snel gaan, dan is het wel in de 

richting Media, Games & IT. Daarom presenteren we tijdens 

de Open dag op de locatie Triangel in de B-vleugel (eerste en 

tweede verdieping) drie nieuwe opleidingen in deze sector:

 • Content creator (niveau 4)

 • IT systems and devices (niveau 3 en 4)

 • Software developer (niveau 4)

Nieuwe opleiding Event producer 

Op de locatie Neushoorn kan je kennismaken met de 

nieuwe opleiding Event producer.



Tijd voor wat anders! Ben je als volwassene op zoek 

naar een opleiding of cursus? Ookvoor volwassenen 

heeft het Friesland College diverse opleidingsmogelijk-

heden. Zo kun je alle mbo-opleidingen ook volgen 

als volwassene. Soms kun je een opleiding versneld 

afronden of is ander maatwerk mogelijk. 

Leren mét een inkomen: bbl
Wil je leren mét een inkomen? Vraag dan naar de 

mogelijkheden voor een bbl-opleiding (beroepsbege-

leidende leerweg).

Bij deze vorm van leren heb je een baan en ga je 1 

dag per week naar school.

 

Voor informatie hierover kun je terecht in stand 1  

(locatie Triangel)

Mbo opleidingen voor volwassenen



Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

• Muzikant, Sounddesign en Theater/acteur

• Podium- en evenemententechniek

• Event producer (nieuw)

• Film & media (AV specialist)

Gebouw Neushoorn
Ruiterskwartier 41 leeuwarden

14.00u 15.00u 16.00u 17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Optredens van Artiest Muziek. Techniek wordt verzorgd door 
studenten van Podium- en Evenemententechniek en alles wordt 
gefilmd door studenten van Film en Media. 

Cafe backstage
optredens

Regiekamer: bekijken opnames van de optredens in café Backstage Film lokaal

In de studio’s werken studenten van Artiest Sounddesign aan verschillende 
opdrachten. Bezoekers kunnen kijken en vragen stellen aan de studenten.

Studio’s

Op de eerste etage performen studenten van Artiest Theater verschillende 
monologen.

Eerste etage

Activiteiten in gebouw Neushoorn: 

De organisatie en hosting van de open dag in Neushoorn is in handen van de 
opleiding Event Management.

Alle opleidingen geven voorlichting in de verschillende lokalen.

Locatie Neushoorn

Ruiterskwartier 41              

zie ook plattegrond op de achterzijde



Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

• Bouw, bouwkunde & onderhoud  
 (E-vleugel, begane grond en 1e verdieping)

• Design, ambacht & mode 
 (A-vleugel, begane grond)

• Handel & ondernemen 
 (D-veugel, 2e verdieping)

• Media, games & IT 
 (B-vleugel, 1e en 2e verdieping)

• Middelbare Hotelschool: 
 Horeca, bakkerij & management 
 (D-vleugel, begane grond)

• Pedagogisch werk & onderwijs 
 (B-vleugel, 2e verdieping)

• Techniek & engineering 
 (A-vleugel, begane grond)

• Toerisme, wellness & recreatie 
 (E-vleugel begane grond en D-vleugel, 1e verdieping)

• Zakelijke dienstverlening & communicatie 
 (D-veugel, 2e verdieping)

Gebouw Triangel
FC-Campus, Julianalaan 97 leeuwarden

zie ook plattegrond op de achterzijde



14.00u 15.00u 16.00u

Proef 
praktijk-
gestuurd

1 Hulp bij studiekeuze: doorlopend keuzetest en adviesgesprekken.Studie Keuze plein
Studiekeuzehulp

2a Infopunt extra uitdaging bij Friesland College: exellentieprogramma, internationalisering, ondernemerscollege, mentorprogramma.Atrium (pergola)
Extra uitdaging

2b Atrium C. 0.25
Pak je kans workshop. Pak je kans!?!

10 Presentatie: maken van bakkersproducten zoals bonbons, koek en taart.D-vleugel Bakkerij
Presentatie producten

11 Herken jij alle producten? Win een diner voor 4 personen in ons prachtige restaurant.  
Zin in een cocktail? Studenten laten je bijzondere smaakcombinatie proeven aan de bar van het restaurant.
Neem een kijkje in de keuken en proef de smaken van ons onderwijs in de keuken van LEF. 

D-vleugel Restaurant LEF
Proef zelf! Win een diner!

12 Unis group Grou: onderhouden en repareren van industriële productieprocessen.
A-vleugel Maakhal
presentatie bedrijven

3 A-vleugel A.012 DesignLab
Mode Design - stofprinter Doorlopende presentatie over nieuwe stofprinter.

Vervoer naar D’Lab voor Creatief Vakman en Lies Keramiek in de Blokhuispoort.ß
Blokhuispoort
D’Lab Creatief vakman

4

9 14:00–14:15 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

15:00–15:15 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

16:00–16:15 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

B.1.00 Mediavormgeving/3D
Ontwerp je persoonlijke button!

5 Demonstraties progammeren voor kinderen, creatieve opdrachten, expressie (dramalesjes).    
Presentaties werkveld met instellingen kinderopvang: Kids First, Sinne, SKF (Stichting Kinderopvang Friesland).

B-Vleugel 2e verdieping
Pedagogisch werk en 
onderwijsassistent

6 Presentatie Cyber specialist, praktijkroute Cyber Security & IT.B-vleugel
B 2.00 Cyber campus (ICT)

7 Presentatie nieuwe opleidingen: IT-systems en devices (niveau 3 en 4), Contentmanager.B-vleugel 1e en 2e verdieping
Nieuwe opleidingen ICT

9 14:30–15:00 
Photoshop 
jezelf in 
een andere 
omgeving

15:30–16:00 
Photoshop 
jezelf in 
een andere 
omgeving

B.1.00 Mediavormgeving/3D
Photoshop jezelf in een andere 
omgeving

Activiteiten in gebouw Triangel

15.00 -1530
workshop

15.00 -1530
workshop

8 Prijsvraag: Raad het gewicht van de koffer en raad de vliegtuiglogo’s.       Doe mee aan beide activiteiten en win een lunch voor twee in café LEF te Leeuwarden.E 0.07 Vliegtuiglokaal
Toerisme: prijsvragen



17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Proef 
praktijk-
gestuurd

Hulp bij studiekeuze: doorlopend keuzetest en adviesgesprekken.

Infopunt extra uitdaging bij Friesland College: exellentieprogramma, internationalisering, ondernemerscollege, mentorprogramma.

Je kiest of hebt een opleiding gekozen en je wilt nog meer! Je hebt dromen en wilt hier wat mee doen. 
Wat kan het Excellentieprogramma voor jou betekenen?
Kom, luister en pak je kans!

Presentatie: maken van bakkersproducten zoals bonbons, koek en taart.

Herken jij alle producten? Win een diner voor 4 personen in ons prachtige restaurant.  
Zin in een cocktail? Studenten laten je bijzondere smaakcombinatie proeven aan de bar van het restaurant.
Neem een kijkje in de keuken en proef de smaken van ons onderwijs in de keuken van LEF. 

Unis group Grou: onderhouden en repareren van industriële productieprocessen.

Doorlopende presentatie over nieuwe stofprinter.

Vervoer naar D’Lab voor Creatief Vakman en Lies Keramiek in de Blokhuispoort.ß

16:00–16:15 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

17:00–17:15 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

18:45–19:00
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

19:45–20:00 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

20:30–20:45 
Ontwerp je 
persoonlijke 
button!

Demonstraties progammeren voor kinderen, creatieve opdrachten, expressie (dramalesjes).    
Presentaties werkveld met instellingen kinderopvang: Kids First, Sinne, SKF (Stichting Kinderopvang Friesland).

Presentatie Cyber specialist, praktijkroute Cyber Security & IT.

Presentatie nieuwe opleidingen: IT-systems en devices (niveau 3 en 4), Contentmanager.

20:00–20:30 
Photoshop 
jezelf in 
een andere 
omgeving

16:30–17:00 
Photoshop 
jezelf in 
een andere 
omgeving

19.00–19:30 
Photoshop 
jezelf in 
een andere 
omgeving

15.00 -1530
workshop

Prijsvraag: Raad het gewicht van de koffer en raad de vliegtuiglogo’s.       Doe mee aan beide activiteiten en win een lunch voor twee in café LEF te Leeuwarden.
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14.00u 15.00u 16.00u 17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Activiteiten in gebouw Kalmoes

Hier vind je informatie over opleidingen in de richtingen

• Zorg, Service & Welzijn
 Verpleegkundige (MBO-V) (niveau 4)
 Maatschappelijk Verzorgende IG (niveau 3)
 Maatschappelijke zorg (niveau 4)
 Sociaal werker (niveau 4)
 Dienstverlener (niveau 2)
  - Helpende zorg en welzijn
  - Facilitaite dienst
 Assistent dienstverlener in de zorg (niveau 1)
 Fastservice & Catering (niveau 2 en 3)

Gebouw Kalmoes
FC-Campus, julianallaan 97 leeuwarden

1 Showkeuken, doorlopendkantine 
ZSW niveau 2

2  Doorlopende presentatie ‘Kwaliteiten van een sociaal werker. kantine
Sociaal werk niveau 4

3 Voorlichting over de opleidingen van Sociaal werk: 
Elk half uur, de eerste start om 15:30, laatste om 20:30

Lokaal A027a
Sociaal werk niveau 4

4 Doorlopende demonstratie van verschillende verpleegtechnische 
vaardigheden. 

Lokaal A005 en A006
verpleging

6 Voorlichting om 15.00, 17.00 en 19.00 uurLokaal A027B
Voorlichting 
ZSW niveau 3 en 4

5 Markt met informatie over stages/doelgroepen/instellingen
Instellingen welke participeren: Noorderbreedte, MCL, Kwadrantgroep, 
Alliade, Thuiszorg Het Friese land 

Markt: Ruimte bij de 
praktijklokalen 
A 005 en A 006

zie ook plattegrond op de achterzijde



Voorlichting over de opleidingen van Sociaal werk: 
Elk half uur, de eerste start om 15:30, laatste om 20:30

Voorlichting om 15.00, 17.00 en 19.00 uur

A 013

A 027A

A 027B

A 005

A 006

KANTINE

ONTVANGST
INGANG

KALMOES

NAAR GEBOUW 
TRIANGEL

HAL

1

2

6

1

4

5

3

• Assistent dienstverlener in de zorg
• Medewerker fastservice & catering
• Eerste medewerker fastservice &  
   catering

• Verpleegkundige (MBO-V)
• Maatschappelijk verzorgende IG
• Maatschappelijke zorg

• Sociaal werker

Demonstraties 
verpleegtechnische 
vaardigheden

Markt met presentatie 
instellingen

Dienstverlener
• Helpende zorg en welzijn
• Facilitaite dienst



Hier vind je informatie over opleidingen schilders

• Schilder (niveau 2, bbl) en Gezel schilder (niveau 3, bbl)
• Glazetter (niveau 2, bbl)

Gebouw Anne Wadmanwei
Anne Wadmanwei 2, Leeuwarden

Hier vind je informatie over van CIOS Sport en bewegen

• Medewerker sport en recreatie (niveau 2)
• Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
• Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)

Sporthal
FC-Campus, Julianalaan 97 leeuwarden

Anne Wadmanwei 2 

Schilderopleidingen

zie ook plattegrond op de achterzijde

zie ook plattegrond op de achterzijde

14.00u 15.00u 16.00u 17.00u 18.00u 19.00u 20.00u

Activiteiten in gebouw Kalmoes

Doorlopende sportactiviteiten en demonstratiesSporthal



Beleefdag

Ben je enthousiast geworden en zit je in het eindexamen-

jaar van het voortgezet onderwijs? Meld je dan aan voor 

een Beleefdag en loop een dag mee met onze studenten. 

Zo voel je alvast hoe het is om als student rond te lopen 

bij het Friesland College.

frieslandcollege.nl/beleefdag

Bel, mail, chat of kom langs
Dank je wel voor je bezoek. We hopen dat je de informatie 

hebt gekregen die je zocht. 

Als je na de Open dag toch nog vragen hebt, dan kun je 

op werkdagen tussen 8:30 en 16:00 terecht bij Studenten 

Service. Bellen, mailen en chatten kan ook:

T. 088-060 3000 

E. adviescentrum@fcroc.nl

C. chat via frieslandcollege.nl

Onze loopbaanadviseurs hebben op maandag tot 

en met vrijdag tussen 11:30 en 12:30 uur 

inloopspreekuur. Ook hier ben je welkom.

SEE YOU BACK @ FRIESLAND COLLEGE



Locatie Neushoorn

Ruiterskwartier 41              

Locatie FC-Campus Julianalaan 97

Jansoniusstraat 1 
MBO Life Sciences i.s.m. Nordwin College

D’Lab 
Blokhuispoort

Anne Wadmanwei 2 

Schilderopleidingen

Locaties Leeuwarden

frieslandcollege.nl


